
BRATTEBERG PROGRAMGRUPP 

 

Programgruppsmöte 6 
2014-04-08  16.30 - 18.30  

Brattebergsskolan Sal A2024 

 

Följ vår egen blogg på skolhusockero.com 

 

Deltagare 
Enligt gul markering i kontaktlista nedan (vid mötet deltog också Hans Persson,  huvudskyddsombud  
LR) 

 

Burken 
Repetition av vad som fanns i burken.  

 Y-Wing 

 Hur väver man ihop skolmiljön med övrig ömiljön? 

 God dialog är viktigt här i gruppen och med barnen som ska vistas i fsk/skola 

 Bort med så många hörn som möjligt 

 Inte glömma bort fritids lokaler i den nya skolan. Ska de bara vara i klassrum. 

 Skolbyggnad i förhållande till berget 

 Spännande med ljust, öppet och färgklickar 

 Känns trångt hur skall vi få plats? 

 Utemiljö ta vara på den ”naturliga” naturen. 

 ”berg” små barn, närhet, motorik 

 Finns många spännande möjligheter med denna ritning,  

 Ny idrottshall, Blackbox ihop med idrottshallen 
 

Lägesrapport 
Fokusmöten – Elin och Torben rapporterar från workshop med klass 7H på Bratteberg och klass 5 på 
Heden. Arbetet gav mycket viktig information för det fortsatta planeringsarbetet. Eleverna tycker om 
sin skola, tycker att de har fina klassrum och bra möbler. På Bratteberg gillar man fritidsgården, 
filmsal, pingisbord. Det man önskar är mer plats på fritidsgården så att fler kan sitta och fler 

http://www.skolhusockero.com/


sittgrupper i korridorer och liknande utrymmen samt en mer öppen och välkomnande entré. De fick 
också jobba med utemiljön och deras kollage finns hos arkitekterna. Eleverna fick också ta del av och 
tycka till om arkitekterna. 
 
En sammanställning APT Väggarnas koreografi 24 februari finns nu under Dokument på 
skolhusockero.com .  
 
Frågor och svar - är en ny sida på skolhusockero.com där de vanligaste frågorna besvaras kortfattat.  
 

Workshop utemiljö  
Redovisning av Workshop från 18 april om utemiljön.  
 
Kompost, odling, köksträdgård, odlingsmöjligheter, pallkragar, bärbuskar, rötter och traditioner. 
fontän med damm, utescen, samlingsplats för utelektion, sittgrupper för 8 personer, 
Campingborden” kan ställas ihop. ÖBO tycker att de fungerar bra, särskilt de i robust trä, En grill, 
tillgång till vatten ute, skapande verksamhet under tak tex staffli under tak, hinderbana, växthus, 
välkomnande blommor och grönt, berså samlingsplats, vänteplats, uteförråd, tak för barnvagn, 
fasta cykelställ flera ändar av skolgården. Gärna vacker grind, gärna belysning 
(solceller)Trädkojor, barnen skapar sin egen utemiljö, grottor som kan utnyttjas av alla åldrar, 
enskilt och i grupp, för rast och ro men    
framförallt för pedagogiskt arbete, speglar utomhus.  
 
Redovisningarna finns även under Dokument på bloggen 
 

 
 

Arkitekternas presenterar nya idéer och utvecklade skisser  
Peje frågar hur man kommer till skolan till fots, med cykel, bil, färja, buss. Vilka vägar är bra? Vilka 
fortskaffningssätt? Därifrån går vi vidare till ett samtal om var entréerna till huvudbyggnaden skall 
ligga. Elin och Peje visar ett nytt förslag som innebär att man flyttar ut första våningsplanet på gården 
och på så vis får en utvändig öppning mot innergården. Förslaget togs emot positivt, det ger alla barn 
bättre tillgänglighet till de olika utemiljöer som tomten kommer att erbjuda. Det ger fönster med 
norrljus i första våningsplanet och det blir en ny och ovanlig lösning på entréerna. 



 
 
Elin presenterar sedan 3 principskisser för hur en avdelning 4-9 kan gestalta sig med hemvister, 
grupprum, personalrum och kapprum. Förslagen är döpt till Skolbok, Pennvässare och Blädderblock 
Skisserna kommer att skickas ut till gruppen för respons.  
 
 
Flera synpunkter har kommit in till projektledaren.  Allt dokumenteras av projektledaren och 
vidarebefordras till arkitekterna. Nedan presenteras några med projektledarens 
 

 Representant för F-3 uttrycker oro för att fritidshemmets behov inte tillgodoses och att barnen 
får vistas i skolaktiga lokaler under hela dagen. När vi kommer vidare i processen blir det 
lättare att diskutera detaljer runt F-3. Vi har ju ännu inte sett något konkret förslag att ta 
ställning till - Tanken med F-3 avdelningen när vi gått in i projektet är att fritidshemmet, 
förskoleklassen och grundskolan skolan skall vara integrerade i de nya lokalerna. Dessutom 
kommer hela skolhuset att kunna användas av 

 Lösning av bilväg till grannfastighet som idag går över skolgården – Torben tar frågan till 
Styrgruppen. 

 Oro för att skolgården ska upplevas som klaustrofobisk och riskera att bli ett insynsskyddad 
plats –  Det nya förslaget innehåller nya lösningar skapar större öppenhet och tillgänglighet. 

 Funderingar kring hur eventuellt café ska bemannas och hur ÖBO kommer att förvalta 
utemiljöerna - Hur ett café bemannas är en fråga som rektor och personal skall bestämma. 
Programgruppen skall se till att möjligheten finns i de nya lokalerna. ÖBO uttrycker ofta att de 
är angelägna om att utemiljön skall utformas så att de klarar att underhålla den. Det blir en 
förhandlingsfråga när vi kommer dit. 

 Städförråd 20 kvm uppe och nere – Noterat 

 Den stora "trappan" som mötesplats/samlingsplats/filmvisningsplats m.m. Pedagogerna på 
säger att det är nödvändigt med en stor samllingssal men vill att ett sådant rum ska vara 
avskilt, dvs att det inte ska kunna bli stört av folk som går förbi o.d., de önskar även någon 
form av scen i samlingssalen – Ytterligare en lokal för samling kommer att skapas i skolan. 

 Vi önskar vattentillgång i alla klassrum - Noterat 

 Klassrummen verkar små – De är i genomsnitt 55 kvm. Lika som idag 

 För få toaletter – Riktmärket en toalett för 15 elever skall följas 

 Förråd för material o.d. finns det inplanerat? - Det kommer att planeras in förråd och 
förvaringsskåp 

 Personlarbetsrummens storlek? - Personalarbetsrummen skall ge plats för individuella 
kontorsarbetsplatser med förvaring.  

 Lärarna vill ej ha högstadieskolor där eleverna skall behöva ta av sig skorna – Skolan skall 
klara av att hantera en lösning med inneskor (skoställ) om man bestämmer sig för det. 

 Precis som lärarna på Heden så anser Brattebergs lärare att tänket borde vara att lokalerna 
skall byggas och anpassas efter pedagogiken och inte att pedagogiken skall anpassas efter 
lokalerna - Planeringen av de nya lokalerna bygger på en blandning av det arbetssätt vi har 
idag och den utveckling som beskrivs i Programförutsättningar och Vision. Alltså en idé om 
hur framtidens lärande kan komma att se ut. 



Burken 

 Lösning av bilväg till Grannfastighet 

 Flera synpunkter som kommit in. Allt dokumenteras av projektledaren och vidarebefordras till 
arkitektern 

 Mycket inspirerande idé med den nya entrén 

 Spännande nytt förslag 

 Glöm inte fritids Torben! 

 Intressant tanke med ljuspromenad öppen ”tunnelgång” 

 En pennvässare = rörelse i formation 

 Mycket positiv till Elins första skisser med många efterlängtade grupprum.  

 Mycket smidigt med skjutdörrar 

 Gärna skisser på nya skolor och skicka ritningar på ”gamla” Bratte, Minnessten, Ankaret som 
jämförelse   

 

Tidplan 
Vi får flera frågor om tidsplanen för projektet och om vi kan lova att vi blir klara i tid. Tidplanen är 
upprättad i samråd med fastighetsägaren ÖBO och entreprenören NCC som har gedigen erfarenhet av 
stora byggprojekt. Det bygger på att det skall varar inflyttningsklart. Kompletterande arbeten kan 
behöva utföras även efter inflyttning. 

 deadline A-ritningar programgrupp Bratteberg 31 augusti 

 bygglovansökan för Bratteberg under hösten  

 byggnation påbörjas på Heden hösten 2014. 

 i april 2015 rivs A-huset på Bratteberg och en helt ny byggnad uppförs på samma plats. 

 i augusti 2015 är det inflyttningsklart på Heden. 

 i augusti 2016 börjar verksamheten i nya lokaler på Bratteberg. 

Utbildning 
Rosan Bosch Design 
Väggarnas koreografi – Anna Törnquist 
Studiebesök Torslandaskolan 9 oktober 17.00-19.00 
Nyinvigning Fotö förskola och skola 23 oktober 15.00-18.00 
Studiebesök Kungsbacka 18 oktober 
Studiebesök Öjersjö och Gråbo 28 november 

 

Övriga frågor 

 

Kommande möten 
Programgruppsmöte 7 
29 april 2014, 16.30 - 18.30 på Bratteberg 
 
Programgruppsmöte 8 
27 maj 2014, 16.30 - 18.30 på Bratteberg 
 

 
Kontaktlista Programgrupp Bratteberg 

Namn Funktion E-post Mobil 

Karl Johan Sjödin Rektor karl-johan.sjodin@ockero.se 031-976306 

Rachel Wanther Förskolechef Rachel.wanther@ockero.se 031-976309 

Eva Knoph  Rektor eva.knoph@ockero.se 031-976320 

Klas Einald  Chef Kulturskolan klas.einald@ockero.se 0723231211 

Anna Bensby Lärare förskola anna.bensby@skola.ockero.se  

Pia Börjesson Lärare fritids pia.borjesson@skola.ockero.se 0768368572 

Camilla Wickstrand Lärare F-6 camilla.wickstrand@skola.ockero.se  

Börje Karlsson Lärare 7-9 borje.karlsson@skola.ockero.se 0703923937 
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Börje Eklund Lärare 7-9 borje.eklund@skola.ockero.se 0706968664 

Evelina Kruus Lärare 7-9 evelina.kruus@skola.ockero.se 0707466725 

Kevin Andersson Elevrepresentant Ankarets skola   

Felicia Magnusson Elevrepresentant Ankarets skola felicia.m.magnusson@gmail.com  

Sofia Edgren (9C) Elevrepresentant Bratttebergsskolan edgren98@hotmail.com 0735-311048 

Jennifer Andrén (7B) Elevrepresentant Bratttebergsskolan jenni.andren@outlook.com 0738-041623 

Sara Brugård Förälder Öckerö förskola sara.brugard@skola.ockero.se 0701447648 

Elisabeth Belgrano Förälder Ankaret elibelgrano@mac.com 0708433260 

Cecilia Manfredsson Förälder Kompassen cecilia.manfredsson@skola.ockero.se 0702578066 

Eva Berglind Förälder Bratteberg eva.berglind@skola.ockero.se 020476484 

Mikael Johannesen Lokalvårdschef mikael.johannesen@ockero.se 0706049560 

Marie Arrman Kostchef marie.arrman@ockero.se 0706793304 

Per-Erik Persson KUB-arkitekter peje@kub-arkitekter.se 0707308321 

Kristina Lindkvist KUB-arkitekter kristina@kub-arkitekter.se 0707942896 

Elin Orstadius KUB-arkitekter elin@kub-arkitekter.se  

Peter Albinsson ÖBO-projektansvarig peter.albinsson@ockero.se 031-7645619 

Petter Ljung ÖBO-projekt petter.ljung@ockero.se 0705904004 

Morgan Islander ÖBO arbetsledare Morgan.islander@ockero.se 031-7645608 

Jonas Andersson ÖBO förvaltningschef Jonas.andersson@ockero.se 031-7645606 

Kenneth Ploghed NCC - Projektansvarig kenneth.ploghed@ncc.se 031-7715434 

Tobias Andersson NCC - processledare tobias.andersson@ncc.se 0702831630 

Torben Ferm Projektledare torben.ferm@ockero.se 031-976305 

 
 

Programgruppsmöte 5 
2014-03-18  16.30-18.30  

Brattebergsskolan Sal A2024 

 

Följ vår egen blogg på skolhusockero.com 

 

Deltagare 
Enligt gul markering i kontaktlista nedan (vid mötet deltog också Hans Persson,  huvudskyddsombud 
från LR) 

 
Ordförande Karl Johan hälsar välkomna 

 

Burken 
Repetition på vad som fanns i burken.  

 Hur väver man ihop skolmiljön med övrig ömiljön? 

 God dialog är viktigt här i gruppen och med barnen som ska vistas i fsk/skola 

 Bort med så många hörn som möjligt 

 Inte glömma bort fritids lokaler i den nya skolan. Ska de bara vara i klassrum. 

 Skolbyggnad i förhållande till berget 

 Spännande med ljust, öppet och färgklickar 

 Känns trångt hur skall vi få plats? 

 Utemiljö ta vara på den ”naturliga” naturen. 

 ”berg” små barn, närhet, motorik 

 Finns många spännande möjligheter med denna ritning,  

 Ny idrottshall, Blackbox ihop med idrottshallen 
 
 

Arkitekternas presentation och granskning av ritningar 
Peje presenterar tankar kring de respektive programgruppernas arbete närmsta tiden. Heden är i 
slutskedet, Bratteberg har ytterligare ett antal veckor att fortsätta sitt arbete. 
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Diskussion och frågestund utifrån de skisser som gruppen har fått se. 
 
Peje går igenom förutsättningar utifrån gällande detaljplan och beskriver arbetet och tankarna med de 
skissförslag som man tagit fram: varför man valt att placera den nya skolan på nästan samma plats 
som den förra, hur trappan ska fungera som samlingsplats och "hjärta" i skolan och hur den ska fyllas 
med pedagogiska funktioner och möjligheter. Oro för att skolgården ska upplevas som klaustrofobisk 
och riskera att bli ett insynsskyddad plats. 
Funderingar kring hur eventuellt café ska bemannas och hur ÖBO kommer att förvalta utemiljöerna.  
 
Förslag på att byta plats på förskolan och F-3. Se inlämnat skriftligt förslag. En annan möjlighet är att 
lägga förskola och F-3 ovanpå varandra. 
Diskussion kring hur man bäst når skolrestaurangen, var föräldrar ska lämna sina barn. 
 
Genomgång av ytornas storlek och disposition i de olika delarna av skolan. 
 

Workshop utemiljö  
Workshop om utemiljön kring de framtida skollokalerna. Vi arbetade i tre grupper utifrån olika 
identifierade behov. Grupperna redovisar sina arbeten nästa träff. 

 

 
 

Burken 
- 
 

Tidplan 
Vi får flera frågor om tidsplanen för projektet och om vi kan lova att vi blir klara i tid. Tidplanen är 
upprättad i samråd med fastighetsägaren ÖBO och entreprenören NCC som har gedigen erfarenhet av 
stora byggprojekt. Det bygger på att det skall varar inflyttningsklart. Kompletterande arbeten kan 
behöva utföras även efter inflyttning. 

 bygglovansökan för Bratteberg under hösten  

 byggnation påbörjas på Heden hösten 2014. 

 i april 2015 rivs A-huset på Bratteberg och en helt ny byggnad uppförs på samma plats. 

 i augusti 2015 är det inflyttningsklart på Heden. 

 i augusti 2016 börjar verksamheten i nya lokaler på Bratteberg. 

 

Utbildning 
Rosan Bosch Design 
Väggarnas koreografi – Anna Törnquist 
Studiebesök Torslandaskolan 9 oktober 17.00-19.00 



Nyinvigning Fotö förskola och skola 23 oktober 15.00-18.00 
Studiebesök Kungsbacka 18 oktober 
Studiebesök Öjersjö och Gråbo 28 november 

 

Övriga frågor 

 

Kommande möten 
Programgruppsmöte 6  
8 april 2014, 16.30 - 18.30 på Bratteberg 
 
Programgruppsmöte 7 
29 april 2014, 16.30 - 18.30 på Bratteberg 
 
Programgruppsmöte 8 
27 maj 2014, 16.30 - 18.30 på Bratteberg 
 

 
Kontaktlista Programgrupp Bratteberg 

Namn Funktion E-post Mobil 

Karl Johan Sjödin Rektor karl-johan.sjodin@ockero.se 031-976306 

Rachel Wanther Förskolechef Rachel.wanther@ockero.se 031-976309 

Eva Knoph  Rektor eva.knoph@ockero.se 031-976320 

Klas Einald  Chef Kulturskolan klas.einald@ockero.se 0723231211 

Anna Bensby Lärare förskola anna.bensby@skola.ockero.se  

Pia Börjesson Lärare fritids pia.borjesson@skola.ockero.se 0768368572 

Camilla Wickstrand Lärare F-6 camilla.wickstrand@skola.ockero.se  

Börje Karlsson Lärare 7-9 borje.karlsson@skola.ockero.se 0703923937 

Börje Eklund Lärare 7-9 borje.eklund@skola.ockero.se 0706968664 

Evelina Kruus Lärare 7-9 evelina.kruus@skola.ockero.se 0707466725 

Kevin Andersson Elevrepresentant Ankarets skola   

Felicia Magnusson Elevrepresentant Ankarets skola felicia.m.magnusson@gmail.com  

Sofia Edgren (9C) Elevrepresentant Bratttebergsskolan edgren98@hotmail.com 0735-311048 

Jennifer Andrén (7B) Elevrepresentant Bratttebergsskolan jenni.andren@outlook.com 0738-041623 

Sara Brugård Förälder Öckerö förskola sara.brugard@skola.ockero.se 0701447648 

Elisabeth Belgrano Förälder Ankaret elibelgrano@mac.com 0708433260 

Cecilia Manfredsson Förälder Kompassen cecilia.manfredsson@skola.ockero.se 0702578066 

Eva Berglind Förälder Bratteberg eva.berglind@skola.ockero.se 020476484 

Mikael Johannesen Lokalvårdschef mikael.johannesen@ockero.se 0706049560 

Marie Arrman Kostchef marie.arrman@ockero.se 0706793304 

Per-Erik Persson KUB-arkitekter peje@kub-arkitekter.se 0707308321 

Kristina Lindkvist KUB-arkitekter kristina@kub-arkitekter.se 0707942896 

Elin Orstadius KUB-arkitekter elin@kub-arkitekter.se  

Peter Albinsson ÖBO-projektansvarig peter.albinsson@ockero.se 031-7645619 

Petter Ljung ÖBO-projekt petter.ljung@ockero.se 0705904004 

Morgan Islander ÖBO arbetsledare Morgan.islander@ockero.se 031-7645608 

Jonas Andersson ÖBO förvaltningschef Jonas.andersson@ockero.se 031-7645606 

Kenneth Ploghed NCC - Projektansvarig kenneth.ploghed@ncc.se 031-7715434 

Tobias Andersson NCC - processledare tobias.andersson@ncc.se 0702831630 

Torben Ferm Projektledare torben.ferm@ockero.se 031-976305 
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Programgruppsmöte 4 
2014-03-04  16.30-18.30  

Brattebergsskolan Sal A2024 

 

Följ vår egen blogg på skolhusockero.com 

 

Deltagare 
Enligt gul markering i kontaktlista nedan 

 

Burken 
Repetition på vad som fanns i burken. Mycket handlar om specialfrågor. Vi har därför haft och 
planerar ett antal Fokusmöten 
 
Fokus förskola - 20 februari 
Fokus IT - 3 mars 
Fokus Kultur och musik - 4 mars 
Fokus Slöjd – 12 mars 
Fokus elever – 14 mars 
 
 

Läxan 
Läxa till mötet var att skapa sin egen grotta där man koncentrerat skall kunna läsa tre A4-sidor 
avancerad text. Till vår ledning fick vi med oss tre röda postit-blad. Det presenterades äggfåtöljer, 
hängmattor, pilgrottor, bokhyllor som Elin tog med sig till arkitektkontoret som referens över hur en 
grotta kan se ut. Ett cllage kommer att presenteras i bloggen. 
 
 

 
 

Redovisning från grupparbete med pedagogerna 24 februari 
Grupp 1, 2, 3, 4, 5 redovisade diskussionerna i sina grupper utifrån påståendena från vår vision 

1. Det skall vara ljust och högt i tak med möjlighet till insyn och överblick 

2. I hemvistområdet skall det finnas möjlighet till lek, laboration, lärande, måltid, vila och enskildhet…  

3. Särskild vikt skall läggas vid förvaring av personliga ägodelar för stora och små barn… 

4. Utemiljön skall också inspirera till lek och stödja läroplanen… 

5. Vi tror att såväl Heden som Bratteberg kan vinna på att arbeta utifrån en profil… 

Svaren sammanställs och läggs på bloggen. 
 

 

Arkitekternas presentation skisser, situationsplan, grov invändig layout 

http://www.skolhusockero.com/


 
 
Arkitekt Elin presenterade en första skiss över nya Bratteberg.  Den bygger på det arbete som gruppen gjort 
de senaste månaderna och de förutsättningar som detaljplanen ger. Av tre alternativa placeringar fastnade 
vi för den som innebär att man bygger en byggnad på cirka 3500 nya kvadratmeter på den plats som A-
huset finns idag. Förslaget var inspirerande och togs emot positivt av gruppen även om vi ville veta mer om 
detaljer som materialval och färgsättning. I det här skedet är rumsindelningen, färg och form inte klart och 
arkitekterna vill inte publicera några bilder ännu. De går nu tillbaka till kontoret och jobbar vidare utifrån 
sitt förslag. Arbetet med utemiljön hanns inte med och sparas till nästa programgruppsmöte.  
 
Det kom upp frågor om hur vi skall tillgodose fritidshemmets behov, eller 
 

Burken 
Vi avslutade med Burken – korta reflektioner om dagens möte 
Y-Wing 
Hur väver man ihop skolmiljön med övrig ömiljön? 
God dialog är viktigt här i gruppen och med barnen som ska vistas i fsk/skola 
Bort med så många hörn som möjligt 
Inte glömma bort fritids lokaler i den nya skolan. Ska de bara vara i klassrum. 
Skolbyggnad i förhållande till berget 
Spännande med ljust, öppet och färgklickar 
Känns trångt hur skall vi få plats? 
Utemiljö ta vara på den ”naturliga” naturen. 
”berg” små barn, närhet, motorik 
Finns många spännande möjligheter med denna ritning,  
Ny idrottshall, Blackbox ihop med idrottshallen 
 
 

Tidplan 
2014-03-25 Programarbetet klart  
2014-06-30 Bygglovansökan för Hedens förskola och skola klar 

Vi får flera frågor om tidsplanen för projektet och om vi kan lova att vi blir klara i tid. Tidplanen är 
upprättad i samråd med fastighetsägaren ÖBO och entreprenören NCC som har gedigen erfarenhet av 
stora byggprojekt. Det bygger på att det skall varar inflyttningsklart. Kompletterande arbeten kan 
behöva utföras även efter inflyttning. 

 byggnation påbörjas på Heden hösten 2014. 

 i april 2015 rivs A-huset på Bratteberg och en helt ny byggnad uppförs på samma plats. 



 i augusti 2015 är det inflyttningsklart på Heden. 

 i augusti 2016 börjar verksamheten i nya lokaler på Bratteberg. 

 

 

Utbildning 
Rosan Bosch Design 
Väggarnas koreografi – Anna Törnquist 
Studiebesök Torslandaskolan 9 oktober 17.00-19.00 
Nyinvigning Fotö förskola och skola 23 oktober 15.00-18.00 
Studiebesök Kungsbacka 18 oktober 
Studiebesök Öjersjö och Gråbo 28 november 

 

Övriga frågor 

 

Kommande möten 
Programgruppsmöte 5  
18 mars 2014, 16.30 - 18.30 på Bratteberg 
Presentation skisser 
Workshop utemiljö 
 
Programgruppsmöte 6  
1 april 2014, 16.30 - 18.30 på Bratteberg 
Justering skisser 

 
Kontaktlista Programgrupp Bratteberg 

Namn Funktion E-post Mobil 

Karl Johan Sjödin Rektor karl-johan.sjodin@ockero.se 031-976306 

Rachel Wanther Förskolechef Rachel.wanther@ockero.se 031-976309 

Eva Knoph  Rektor eva.knoph@ockero.se 031-976320 

Klas Einald  Chef Kulturskolan klas.einald@ockero.se 0723231211 

Anna Bensby Lärare förskola anna.bensby@skola.ockero.se  

Pia Börjesson Lärare fritids pia.borjesson@skola.ockero.se 0768368572 

Camilla Wickstrand Lärare F-6 camilla.wickstrand@skola.ockero.se  

Börje Karlsson Lärare 7-9 borje.karlsson@skola.ockero.se 0703923937 

Börje Eklund Lärare 7-9 borje.eklund@skola.ockero.se 0706968664 

Evelina Kruus Lärare 7-9 evelina.kruus@skola.ockero.se 0707466725 

Kevin Andersson Elevrepresentant Ankarets skola   

Felicia Magnusson Elevrepresentant Ankarets skola felicia.m.magnusson@gmail.com  

Sofia Edgren (9C) Elevrepresentant Bratttebergsskolan edgren98@hotmail.com 0735-311048 

Linn Hamberg    

Jennifer Andrén (7B) Elevrepresentant Bratttebergsskolan jenni.andren@outlook.com 0738-041623 

Sara Brugård Förälder Öckerö förskola sara.brugard@skola.ockero.se 0701447648 

Elisabeth Belgrano Förälder Ankaret elibelgrano@mac.com 0708433260 

Cecilia Manfredsson Förälder Kompassen cecilia.manfredsson@skola.ockero.se 0702578066 

Eva Berglind Förälder Bratteberg eva.berglind@skola.ockero.se 020476484 

Mikael Johannesen Lokalvårdschef mikael.johannesen@ockero.se 0706049560 

Marie Arrman Kostchef marie.arrman@ockero.se 0706793304 

Per-Erik Persson KUB-arkitekter peje@kub-arkitekter.se 0707308321 

Kristina Lindkvist KUB-arkitekter kristina@kub-arkitekter.se 0707942896 

Elin Orstadius KUB-arkitekter elin@kub-arkitekter.se  

Peter Albinsson ÖBO-projektansvarig peter.albinsson@ockero.se 031-7645619 

Petter Ljung ÖBO-projekt petter.ljung@ockero.se 0705904004 

Morgan Islander ÖBO arbetsledare Morgan.islander@ockero.se 031-7645608 

Jonas Andersson ÖBO förvaltningschef Jonas.andersson@ockero.se 031-7645606 

Kenneth Ploghed NCC - Projektansvarig kenneth.ploghed@ncc.se 031-7715434 

Tobias Andersson NCC - processledare tobias.andersson@ncc.se 0702831630 
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Torben Ferm Projektledare torben.ferm@ockero.se 031-976305 

 

Programgruppsmöte 3 
2014-02-18  16.30-18.30  

Brattebergsskolan Sal A2024 

 

Följ vår egen blogg på skolhusockero.com 

 

Deltagare 
Enligt gul markering i kontaktlista nedan 

 

Burken 
Torben börjar med att plocka ur burken från förra mötet De flesta hade upplevt mötet positiv men 
tydligt är också att personalrepresentanterna vill ha möjlighet att förankra arbetet hos sina kollegor. 
Därför kommer nu Anna Törnquist tillbaka och inspirerar med Väggarnas Koreografi på APT för 
Ankaret, Öckerö förskola, Bratteberg och Heden 24 februari 16.30 i skolrestaurangen på Bratteberg. 
På Brattebergsskolan har Börje, Evelina, Malin och Niklas haft gruppdiskussioner med sina kollegor 
runt viktiga frågeställningar. Vi planerar också extra referensmöten med grupper av pedagoger som till 
exempel slöjd, hem- och konsumentkunskap, musik. Först ut är förskollärarna 20 februari. Vi 
funderar också på att jobba med workshop i olika klasser på Ankaret, Bratteberg och Heden. 

 

Workshop 2 
Elin kommenterar och exemplifierar med ett bildspel de fem ikonerna som vi studerade förra mötet 
och som beskriver 5 olika lärandesituationer. 
 
Elin leder sedan workshop 2 där vi analyserar planlösningar över de förskolor och skolor som vi gjort 
studiebesök på. Vi arbetar i grupp och använder färgade klisterlappar för att markera vilka delar som 
lämpar sig som berg, grotta, lägereld, vattenhål och verkstad. 

 Markera var på ritningen de olika lärandesituationerna äger rum 

 Värdera om det finns tillräckligt många av de olika prickarna 

 Ligger prickarna bra i förhålande til varandra 
 
 Grupperna redovisar för varandra: Åsa Gård, Björkris Ljungviksskolan.  
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Workshop 3 
Vi analyserar planlösningar över Hedens skola. Vi arbetar i grupp och använder färgade klisterlappar 
för att markera vilka delar som lämpar sig som berg, grotta, lägereld, vattenhål och verkstad. 
Grupperna reflekterar och redovisar för varandra.  
 

 
 
 

Grupparbete - fem påståenden ur visionen  
I anslutning till Anna Törnquists inspirationsföreläsning 24 februari skall pedagoger och rektorer ur 
programgruppen leda gruppdiskussioner om fem påståenden ur visionen. Vi passade på att göra en 
kort förövning utifrån samma påståenden. 
 
Reflektera i gruppen över vad följande påståenden ur vår vision kan innebära för utformningen av 
lokaler och pedagogik i våra framtida förskolor, fritidshem och skolor 

6. Det skall vara ljust och högt i tak med möjlighet till insyn och överblick…  

Syfte, varför väljer vi den miljö vi väljer. Samvaro – vi vill mötas, nyfikna på varandra. I 
lärandemiljöer måste organisation/pedagogik ingå. Vid entre skall det vara vackert för våra 
sinnen. Information, som en hotellentré, lounge. 

7. I hemvistområdet skall det finnas möjlighet till lek, laboration, lärande, måltid, vila och 
enskildhet…   

Elevers och barns delaktighet viktig. Vilken elev får jag vara/bli här? Väggar/rum skall tala till oss 
– vad kan jag göra här? Vi lyfter barns intresse vilket ger koncentration. Vila. Stort rum med 
halvväggar för att kunna skapa”vrår” Eld och vatten i varje klassrum 

8. Särskild vikt skall läggas vid förvaring av personliga ägodelar för stora och små barn 
9. Utemiljön skall också inspirera till lek och stödja läroplanen 
10. Vi tror att såväl Heden som Bratteberg kan vinna på att arbeta utifrån en profil…  

För vem är profilen till?  En skola för värden. Ett lärande där delaktighet och 
meningsskapande finns. 



 
 
Läxa till nästa möte att skapa sin egen grotta där man koncentrerat skall kunna läsa tre A4-sidor 
avancerad text. Till vår ledning fick vi med oss tre röda postit-blad av Elin. 
 

Burken 

 Trygghet: tag till vara på rötter kultur & tradition för att bygga vidare in i framtiden 

 Satsa på utemiljö för både förskola och skola. Gärna ”rum” bärbuskar, stengärdsgård. 

 Hängmatta i bildäcksvariant som vid Turning Torso 

 Välkomnande entréer för positiva möten 

 En skola för värden. Delaktighet, meningsskapande, vilken elev/barn kan jag bli här 

 Fått fram fritids önskemål, kändes viktigt 

 Viktigt med en välkomnande entré 

 Det går framåt 

 Intressanta höra pedagogernas berättelse om rummens och hur de använder befintliga lokaler 

 Bra att analysera rumsfunktioner från studiebesök 

 Flera frustrationer från Brattebergsskoan förklarades ur ett rumsligt perspektiv 

 Väldigt skilda behov och önskemål beroende på åldersgrupp 

 Vi behöver en inbjudande entré till skolan, gärna med reception mm i anslutning 
 

Tidplan 
2014-03-25 Programarbetet klart  
2014-06-30 Bygglovansökan för Hedens förskola och skola klar 

 

Utbildning 
Rosan Bosch Design 
Väggarnas koreografi – Anna Törnquist 
Studiebesök Torslandaskolan 9 oktober 17.00-19.00 
Nyinvigning Fotö förskola och skola 23 oktober 15.00-18.00 
Studiebesök Kungsbacka 18 oktober 
Studiebesök Öjersjö och Gråbo 28 november 

 

Övriga frågor 

 

Kommande möten 
Programgruppsmöte 4 
4 mars2014, 16.30 - 18.30 på Bratteberg 
Presentation av grov invändig layout och situationplan 
Workshop 4 - Utemiljö 
 
Programgruppsmöte 5  



18 mars 2014, 16.30 - 18.30 på Bratteberg 
Presentation skisser 
 
Programgruppsmöte 6  
1 april 2014, 16.30 - 18.30 på Bratteberg 
Justering skisser 

 
Kontaktlista Programgrupp Bratteberg 

Namn Funktion E-post Mobil 

Karl Johan Sjödin Rektor karl-johan.sjodin@ockero.se 031-976306 

Rachel Wanther Förskolechef Rachel.wanther@ockero.se 031-976309 

Eva Knoph  Rektor eva.knoph@ockero.se 031-976320 

Klas Einald  Chef Kulturskolan klas.einald@ockero.se 0723231211 

Anna Bensby Lärare förskola anna.bensby@skola.ockero.se  

Pia Börjesson Lärare fritids pia.borjesson@skola.ockero.se 0768368572 

Camilla Wickstrand Lärare F-6 camilla.wickstrand@skola.ockero.se  

Börje Karlsson Lärare 7-9 borje.karlsson@skola.ockero.se 0703923937 

Börje Eklund Lärare 7-9 borje.eklund@skola.ockero.se 0706968664 

Evelina Kruus Lärare 7-9 evelina.kruus@skola.ockero.se 0707466725 

Kevin Andersson Elevrepresentant Ankarets skola   

Felicia Magnusson Elevrepresentant Ankarets skola felicia.m.magnusson@gmail.com  

Sofia Edgren (9C) Elevrepresentant Bratttebergsskolan edgren98@hotmail.com 0735-311048 

Linn Hamberg    

Jennifer Andrén (7B) Elevrepresentant Bratttebergsskolan jenni.andren@outlook.com 0738-041623 

Sara Brugård Förälder Öckerö förskola sara.brugard@skola.ockero.se 0701447648 

Elisabeth Belgrano Förälder Ankaret elibelgrano@mac.com 0708433260 

Cecilia Manfredsson Förälder Kompassen cecilia.manfredsson@skola.ockero.se 0702578066 

Eva Berglind Förälder Bratteberg eva.berglind@skola.ockero.se 020476484 

Mikael Johannesen Lokalvårdschef mikael.johannesen@ockero.se 0706049560 

Marie Arrman Kostchef marie.arrman@ockero.se 0706793304 

Per-Erik Persson KUB-arkitekter peje@kub-arkitekter.se 0707308321 

Kristina Lindkvist KUB-arkitekter kristina@kub-arkitekter.se 0707942896 

Elin Orstadius KUB-arkitekter elin@kub-arkitekter.se  

Peter Albinsson ÖBO-projektansvarig peter.albinsson@ockero.se 031-7645619 

Petter Ljung ÖBO-projekt petter.ljung@ockero.se 0705904004 

Morgan Islander ÖBO arbetsledare Morgan.islander@ockero.se 031-7645608 

Jonas Andersson ÖBO förvaltningschef Jonas.andersson@ockero.se 031-7645606 

Kenneth Ploghed NCC - Projektansvarig kenneth.ploghed@ncc.se 031-7715434 

Tobias Andersson NCC - processledare tobias.andersson@ncc.se 0702831630 

Torben Ferm Projektledare torben.ferm@ockero.se 031-976305 

 

 

Programgruppsmöte 2 
2014-01-28  16.30-18.30  

Brattebergsskolan Sal A2024 

 

Följ vår egen blogg på skolhusockero.com 

 

Deltagare 
Enligt gul markering i kontaktlista nedan 

 

Pågående aktiviteter 
Torben gjorde en kort lägesbeskrivning och presenterade visionen som kretsar runt de tre begreppen 
Trygghet – Lust – Kvalitet och finns i sin helhet på bloggen. 
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Från föregående möte 
Gruppens medlemmar berättade om sina upplevelser från Åsa Gårds skola och Björkris Förskola, 
Öjersjö Brunn, Hallen förskola och Ljungviksskolan. Det var drygt 20 personer som deltog i 
studiebesöken. Allmänt kan man väl säg att organisation, pedagogik och ledarskap på Åsa Gård gjorde 
större intryck än lokalerna. Här har man ändå visat att man kan klara sig på 8 kvadratmeter per elev. 
Björkris är nybyggd, vacker, färgglad och fräsch. Rektorerna presenterar en tydlig vision. Pedagogiken 
har kanske inte hunnit sätta sig. Vi var överens om att dagen givit oss bra referenser i det fortsatta 
arbetet även om ingen i gruppen kände att vi hittat något skolhus som vi kan flytta till Öckerö, rätt av 
utan ändringar. 
 
Rosan Bosch Design 
Vi såg på den 15 minuter långa filmen av Rosan Bosch. Hon har presenterat sin stora idé under 
konferensen TEDx 2013 i Indianapolis. Med utformningen av den svenska friskola, Vittra Telefonplan, 
som ett exempel, gäller det övergripande budskapet om vikten av motivera eleverna till att ständigt 
utmana sig själva och engagera sig i det samhälle som omger dem: 

Titta på videon för att få veta mer om varför design för en bättre värld börjar i 

skolan.http://www.rosanbosch.com/en/news/tedx-video-designing-better-world-starts-school 

Rosan Bosch har skapat fem ikoner som väl beskriver de lärande aktiviteter som pågår i skolhuset. Vi 

kommer att använda dem när vi går vidare för att analysera och pröva olika planer, modeller och idéer. 

Alla deltagare fick en egen uppsättning ikoner. 

 

 
Workshop I 
Ca 20 pers. delas i tre grupper. 
Övningsmaterial och uppgiftsbeskrivning ligger vid ett hämtbord.  
Man uppmanas välja var man vill göra övningen. 
Det finns tre uppgifter och de kan börja på var sin och byter efter fem minuter. 
  
Uppgift 1, ska lösas individuellt:  
Hur går du till väga för att så nära som möjligt, ta reda på hur många skoldagar i grundskolan ett barn 
har framför sig när det börjar i förskoleklass?  
Material: valfritt 
  
Uppgift 2, ska lösas gemensamt i gruppgen: 
Lattjo-lajban-lådan. Fyra lika ting i varje påse. En ur påsen skall bort. Vilken? 
Material: Förberedda påsar med prylar i. 
  
Uppgift 3, kan lösas i grupp: 
Hur många delar rött, hur många delar gult blandar man för att få fram den orangea kulör som 
Ljungviksskolan hade som temafärg i glaspartier? 
Material: färgat vatten, glas, måttsatts, referensbild. 

http://www.rosanbosch.com/en/news/tedx-video-designing-better-world-starts-school


  
Redovisning: 
När alla grupper hade gjort uppgifterna återsamlades vi (vid berget) för redovisning i storgrupp. Med 
övningen ville vi belysa Rosan Bosch princip-ikoner. Vi har en gemensam reflektion över var och hur i 
rummet vi hade valt att lösa respektive uppgift samt delgav varandra de ”rätta svaren” men svaren 
kom i andra hand. 

 
 

 
 
Efterbelysning: 
För att förtydliga principerna ytterligare hade vi en avslutande uppgift där deltagarna att funderade 
över om de erfarit någon av dessa principmiljöer under den senaste dagen. Vi skrev ner på postitlappar 
vad vi noterat respektive principmiljö. Tid: fem min. 
Vi la upp ikonerna som överskrifter på ett redovisningsbord. Var och en får efter fem minuter lägga 
sina lappar på väggen under respektive princip.  Gemensam genomgång. 
 

Burken 
Burken är en modell där man går laget runt och alla får säga något kort om hur de känner för arbetet, 
skriver det på en postit och stoppar i burken – De flesta hade upplevt workshopen positiv men tydligt 
är också att personalrepresentanterna vill ha möjlighet att förankra arbetet hos sina kollegor. Något 
som projektledare och rektor kan hjälpa till med. Mer plockat ur burken: 
 

 Jättebra med workshopen för att illustrera hur mycket man är på olika platser 

 Viktigt med bra lärutrymme för elever i behov av särskilt stöd 

 Har nu förstått tanken med  öppna ytor och glasväggar där man får bättre översikt 

 Ser fram mot fortsättningen 

 Nytt namn på skolan 
 
 
 

Tidplan 
2014-03-25 Programarbetet klart  
2014-06-30 Bygglovansökan för Hedens förskola och skola klar 

 

Utbildning 
Rosan Bosch Design 
Väggarnas koreografi – Anna Törnquist 
Studiebesök Torslandaskolan 9 oktober 17.00-19.00 
Nyinvigning Fotö förskola och skola 23 oktober 15.00-18.00 



Studiebesök Kungsbacka 18 oktober 
Studiebesök Öjersjö och Gråbo 28 november 

 

Frågor till styr och referensgrupp - Burken 

 

Övriga frågor 

 

Kommande möten 
Programgruppsmöte 3 
18 februari 2014, 16.30 – 18.30  på Bratteberg 
Workshop 1 
Workshop 2  
Vision – trygghet, lust och kvalitet 
Grupparbete om 5 påståenden ur visionen 
 
Programgruppsmöte 4 
4 mars 2014, 16.30 - 18.30 på Bratteberg 
Presentation skisser 

 Grov invändig layout 

 Situationplan 

 Utemiljö 
Workshop 3 – Rosan Bosch ikoner mot skisser 
Workshop 4 - Utemiljö 
 
Programgruppsmöte 5  
18 mars 2014, 16.30 - 18.30 på Bratteberg 
Presentation skisser 
 
Programgruppsmöte 6  
1 april 2014, 16.30 - 18.30 på Bratteberg 
Justering skisser 

 
Kontaktlista Programgrupp Bratteberg 

Namn Funktion E-post Mobil 

Karl Johan Sjödin Rektor karl-johan.sjodin@ockero.se 031-976306 

Rachel Wanther Förskolechef Rachel.wanther@ockero.se 031-976309 

Eva Knoph  Rektor eva.knoph@ockero.se 031-976320 

Klas Einald  Chef Kulturskolan klas.einald@ockero.se 0723231211 

Anna Bensby Lärare förskola anna.bensby@skola.ockero.se  

Pia Börjesson Lärare fritids pia.borjesson@skola.ockero.se 0768368572 

Camilla Wickstrand Lärare F-6 camilla.wickstrand@skola.ockero.se  

Börje Karlsson Lärare 7-9 borje.karlsson@skola.ockero.se 0703923937 

Börje Eklund Lärare 7-9 borje.eklund@skola.ockero.se 0706968664 

Evelina Kruus Lärare 7-9 evelina.kruus@skola.ockero.se 0707466725 

Kevin Andersson Elevrepresentant Ankarets skola   

Felicia Magnusson Elevrepresentant Ankarets skola felicia.m.magnusson@gmail.com  

Sofia Edgren (9C) Elevrepresentant Bratttebergsskolan edgren98@hotmail.com 0735-311048 

Jennifer Andrén (7B) Elevrepresentant Bratttebergsskolan jenni.andren@outlook.com 0738-041623 

Sara Brugård Förälder Öckerö förskola sara.brugard@skola.ockero.se 0701447648 

Elisabeth Belgrano Förälder Ankaret elibelgrano@mac.com 0708433260 

Cecilia Manfredsson Förälder Kompassen cecilia.manfredsson@skola.ockero.se 0702578066 

Eva Berglind Förälder Bratteberg eva.berglind@skola.ockero.se 020476484 

Mikael Johannesen Lokalvårdschef mikael.johannesen@ockero.se 0706049560 

Marie Arrman Kostchef marie.arrman@ockero.se 0706793304 

Per-Erik Persson KUB-arkitekter peje@kub-arkitekter.se 0707308321 

Kristina Lindkvist KUB-arkitekter kristina@kub-arkitekter.se 0707942896 

Elin Orstadius KUB-arkitekter elin@kub-arkitekter.se  

Peter Albinsson ÖBO-projektansvarig peter.albinsson@ockero.se 031-7645619 
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Petter Ljung ÖBO-projekt petter.ljung@ockero.se 0705904004 

Morgan Islander ÖBO arbetsledare Morgan.islander@ockero.se 031-7645608 

Jonas Andersson ÖBO förvaltningschef Jonas.andersson@ockero.se 031-7645606 

Kenneth Ploghed NCC - Projektansvarig kenneth.ploghed@ncc.se 031-7715434 

Tobias Andersson NCC - processledare tobias.andersson@ncc.se 0702831630 

Torben Ferm Projektledare torben.ferm@ockero.se 031-976305 

 

 

Studiebesök Öjersjö och Gråbo 
Torsdag  28 november 2013 

 

 
http://www.partille.se/Invanarservice/barn-och-utbildning/Grundskolor/Skolor-i-Partille-kommun/Ojersjo-Brunn/ 

ÖJERSJÖ BRUNN  
Nya Öjersjövägen 100, Partille  

 

Kristina och Kerstin har varit med sedan starten av Öjersjö på 90-talet. De berättar om hur det är att leda 

en verksamhet med inkludering och bredsamverkan är nyckelord  

 

9.30  Presentation av verksamhetsidén för Öjersjö och fika 

10.30  Rundvandring 

12.00 Lunch i Världshuset 

 

 
http://www.lerum.se/Skolsidor/Ljungviks-enhet/ljungviksskolan/ 

LJUNGVIKSSKOLAN  
Bäckamaden 1, GRÅBO 

 

Ljungviksskolan är en av tre helt nybyggda skolor i Gråbo. Rektorerna Eva Persson och Jan Behrens tar 

emot oss och berättar om bakgrund och pedagogisk inriktning 

 

13.30  Presentation av verksamhetsidén Ljungviksskolan, Lekstorpsskolan och Röselidsskolan  

14.30  Rundvandring 

15.30  Kompletterande besök systerskola 

 

mailto:Morgan.islander@ockero.se
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Meddela ditt deltagande till torben.ferm@ockero.se snarast. Vi försöker samåka i så stor utsträckning 

som möjligt. Har du ingen att samåka med meddelar du även det till Torben. Lärare och rektor ansvarar 

för att elevrepresentanterna kommer med. 

Studiebesök Kungsbacka 
Måndag 18 november 2013 

 
http://grundskola.kungsbacka.se/utbildning/grundskola/vara-grundskolor/asa-gardskola/ 

ÅSA GÅRDSSKOLA 
 Varbergsvägen 1711, Åsa 

 

Rektorerna Håkan och Marie ta emot oss på den kommunalt självstyrande Åsa Gård. Här finns barn och 

unga från 1-16 år i samma anläggning. 

 

9.30  Presentation av verksamhetsidén för Åsa Gårdsskola och fika 

10.30  Rundvandring 

11.30 Lunch i restaurangen på Åsa Gård 

 

 
http://grundskola.kungsbacka.se/utbildning/forskola1/vara-forskolor/bjorkris/om-oss/ 

BJÖRKRIS FÖRSKOLA OCH SKOLA 
Björkrisvägen 1, Kungsbacka 

 

Katarina Skoogsberg med personal tar emot oss i helt nybyggda lokaler för barn från 1 til 12 år. 

Höstterminen 2013 finns det sex förskoleavdelningar och en F-klass och en 1-2 klass på Björkris förskola 

och skola. 

 

13.00  Presentation av verksamhetsidén för Björkris 

14.00  Rundvandring  

 

mailto:torben.ferm@ockero.se
http://grundskola.kungsbacka.se/utbildning/grundskola/vara-grundskolor/asa-gardskola/
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Meddela ditt deltagande till torben.ferm@ockero.se snarast. Vi försöker samåka i så stor utsträckning 

som möjligt. Har du ingen att samåka med meddelar du även det till Torben. Lärare och rektor ansvarar 

för att elevrepresentanterna kommer med. 

 

 

Återinvigning Fotö förskola och skola 
2013-10-23 15.00-19.00 

 
Se mer på http://skolhusockero.com 

 

Studiebesök Torslandaskolan 
2013-10-09 17.00-19.00 

Torslandaskolan, Hembygdsgatan 2 

 

 
Se mer på http://skolhusockero.com 

 
Vi tar tillfället i akt att besöka nybyggda Torslandaskolan. Eftersom de har Öpet Hus får vi se det som 
ett studiebesök i lightversion. Vi kommer att göra mer genomplanerade studiebesök på andra skolor 
inom kort. Rektorer och lärare får ta ett extra ansvar för att elever som vill följa med får samåka med 
er.  
 
Nya Torslanda skolan är byggd för grundskola 4-9, särskola 1-9, Fritidsgård, Folkbibliotek Öppen 
Förskola och Kulturskola.Rektor Marie Berg berättar vid ett telefonsamtal att man planerat för skolan 
under flera år och att personal, elever och föräldrar. Man har byggt hemvistområden som man kallar 
Gater (flygplatshistoria) där finns fyra salar med tillhörande grupprum, personalarbetsrum, eget 
förråd och elevförvaring. – Vi har lagt mycket krut på de praktisk-estetiska utrymmena (slöjd, bild, 

mailto:torben.ferm@ockero.se
http://skolhusockero.com/
http://skolhusockero.com/


musik) säger Marie Berg. Eftersom vi tror att mycket skolarbete i framtiden kommer att ske på en egen 
dator behöver vi kompensera med välutrustade rum för konkret och fysiskt lärande. Vi har också 
miniaula för 60 personer med bild och ljud där elever får träna sig på att presentera inför en större 
grupp. 
 
Under Öppet Hus kommer det att finnas elevguider som vi kan anlita för att få visat och förklarat. I 
morgon kommer jag att ha fullt upp men ni är välkomna på ett mer organiserat studiebesök senare om 
ni vill, säger rektorn. 
 

Gemensamt uppstartsmöte  
2013-09-30 16.30-18.30  

Hedens förskola och skola 

 

 Följ också vår egen blogg på skolhusockero.com 

 

Deltagare 
Enligt kontaktlista nedan 

 

Från föregående möte 
Gruppen träffas för första gången 

 

Pågående aktiviteter 
Inledning 
Väggarnas koreografi – Anna Törnquist 
Fika och grupparbete  

 

Tidplan 
2014-03-31 Bygglovansökan för Hedens förskola och skola klar 

 

Utbildning 
Väggarnas koreografi – Anna Törnquist 
Studiebesök Torslandaskolan 9 oktober 17.00-19.00 
Nyinvigning Fotö förskola och skola 23 oktober 15.00-18.00 

 

Frågor till styr och referensgrupp 

 

Övriga frågor 

 

Kommande möten 
Projektledaren berättar att den nyligen utsedda arkitektkontoret KUB skall sätta sig in i 
förutsättningarna och inventaera befintliga lokaler, relationstitningar och detaljplaner. Därefter 
kommer han atta kalla programgrupperna till möte. 
 
Vi hoppas att alla i programgruppen passar på att besöka Torslandaskolan 9 oktober 17.00-19.00 och 
återinvigningen på Fotö förskola och skola 23 oktober 15.00-18.00. Bra om vi kan samåka och ta med 
oss våra elever i programgruppen. 
 

Väggarnas koreografi – Anna Törnquist 
Över 35 deltagare från de båda programgrupperna hade slutit upp och fick se och höra den erfarna 
arkitekten Anna Törnquist redogöra för sina erfarenheter och sin analys av skolhusets betydelse. 
Lärarna är viktigast för elevernas trygghet, trivsel och lärande men genom väggarnas placering 
regisserar jag rörelse säger Anna. Vad händer om vi ifrågasätter klassrum, klass, årskurs, ämne, 
lektion, schema, rast, korridor, uppehållsrum och skolhus? 

 

http://www.skolhusockero.com/


 
 

 
 
Grupparbete 

Anna visade ett kollage av bilder från olika skolmiljöer sedan delade vi in oss i 6 grupper och 

diskuterade utifrån följande frågeställning 

 



 
 

Grupp  1 

Aktivitet 

Trygghet 

Variation 

Individanpassat 

Individanpassade arbetsplatser, möbler och rum 

Estetik 

Lustfyllt lärande 

Föreläsningsrum 

F-9 skolor 

Grupp 2 

Lugn och ro 

Inga korridorer 

Yta och höjd 

Kuperad utemiljö 

Utelektioner 

Nav mötesplats hjärta 

Fönster på genomtänkta ställen 

Grupp 3 

Uterum 

Utemiljö 

Samvaro 

Planering 

Verkstad flexibelt 

Förskola 



Tyst 

Kontemplation 

Inspiration 

Grupp 4 

Rum fö varje sinne 

Rum för olika lärstilar 

Variation av rum 

Forumsmårum pausrum 

Uterum 

Mix av rum 

Valmöjligheter både för elever och pedagoger 

Grupp 5 

Tänka på MPF-diagnoser 

Olika behov 

Lokaler anpassade till lek, lärande , måltider, schema-struktur, tid, varaktighet kring aktiviteter, skola 

för alla, 

Toaletter 

Entreer 

Utemiljö-lärandemiljö 

Stor budget, 3 gånger så stor, mysighet kan bli störande och svårt för många elever 

Mindre grupper 

Grupp 6 

Sköna lärmiljöer 

Soffor 

Mjukt 

Ljudmiljön viktig 

Utnyttja yto 

Lärare experter utifrån kunskap 

Gemensamt nav 

 



 

Sven-Pär Olsson redovisar grupp 6 

 

Kontaktlista Programgrupp Heden 

Namn Funktion E-post Mobil 

Per Röjfors Rektor per.rojfors@ockero.se 031-976324 

Eva Wiktorsson Förskolechef eva.wiktorsson@ockero.se 031-978823 

Carolina Persson Rektor carolina.persson@ockero.se 031-976299 

Helen Svensson Lärare förskola, helen.svensson@skola.ockero.se 0703097861 

Barbro Wikberg 
/Elaine Islander 

Lärare fritids, barbro.wikberg@skola.ockero.se 
elaine.islander@skola.ockero.se 

 

Therese Settergren Lärare F-6, therese.settergren@skola.ockero.se  

Malin Lundqvist Lärare 7-9 malin.lundqvist@ockero.se 031-976296 

Niklas Hurtig Lärare 7-9 niklas.hurtig@skola.ockero.se  

Anton Fast  Elevrepresentant Hedens skola  0738-041607 

Linnea Söderberg  Elevrepresentant Hedens skola  0709-101082 

Linn Hamberg Elevrepresentant Bratttebergsskolan mittikrysset@live.se 0739439299 

Daniel Albinsson Elevrepresentant Bratttebergsskolan daniel_albinsson@hotmail.com  0735959010 

Henrik Jonson Förälder Hedens förskola  henrik.jonson@skf.com  0705933786 

Linda Andersson Förälder Hedens skola linda__andersson@live.se 0736757690 

Roberth Wittenbrandt Förälder Bergagård roberth.wittenbrandt@hvitavillan.se  0702927500 

Ulrika Melander Förälder Bratteberg ulrikam69@gmail.com 0734272671 

Mikael Johannesen Lokalvårdschef mikael.johannesen@ockero.se 0706049560 

Marie Arrman Kostchef marie.arrman@ockero.se 0706793304 

Per-Erik Persson KUB-arkitekter peje@kub-arkitekter.se 0707308321 

Kristina Lindkvist KUB-arkitekter kristina@kub-arkitekter.se 0707942896 

Peter Albinsson ÖBO-projektansvarig Peter.albinsson@ockero.se 031-7645619 

Morgan Islander ÖBO arbetsledare Morgan.islander@ockero.se 031-7645608 

Kenneth Ploghed NCC - Projektansvarig kenneth.ploghed@ncc.se 031-7715434 

Tobias Andersson NCC - processledare Tobias.andersson@ncc.se 0702831630 

Torben Ferm Projektledare torben.ferm@ockero.se 031-976305 
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Kontaktlista Programgrupp Bratteberg 

Namn Funktion E-post Mobil 

Karl Johan Sjödin Rektor karl-johan.sjodin@ockero.se 031-976306 

Rachel Wanther Förskolechef Rachel.wanther@ockero.se 031-976309 

Eva Knoph  Rektor eva.knoph@ockero.se 031-976320 

Anna Egnell Lärare förskola anna.egnell@skola.ockero.se  

Pia Börjesson Lärare fritids pia.borjesson@skola.ockero.se 0768368572 

Camilla Wickstrand Lärare F-6 camilla.wickstrand@skola.ockero.se  

Börje Karlsson Lärare 7-9 borje.karlsson@skola.ockero.se 0703923937 

Börje Eklund Lärare 7-9 borje.eklund@skola.ockero.se 0706968664 

Evelina Kruus Lärare 7-9 evelina.kruus@skola.ockero.se 0707466725 

Kevin Andersson Elevrepresentant Ankarets skola   

Felicia Magnusson Elevrepresentant Ankarets skola felicia.m.magnusson@gmail.com  

Sofia Edgren (9C) Elevrepresentant Bratttebergsskolan edgren98@hotmail.com  0735-311048 

Jennifer Andrén (7B) Elevrepresentant Bratttebergsskolan jenni.andren@outlook.com 0738-041623 

Sara Brugård Förälder Öckerö förskola sara.brugard@skola.ockero.se 0701447648 

Elisabeth Belgrano Förälder Ankaret elibelgrano@mac.com 0708433260 

Cecilia Manfredsson Förälder Kompassen cecilia.manfredsson@skola.ockero.se 0702578066 

Eva Berglind Förälder Bratteberg eva.berglind@skola.ockero.se 020476484 

Mikael Johannesen Lokalvårdschef mikael.johannesen@ockero.se 0706049560 

Marie Arrman Kostchef marie.arrman@ockero.se 0706793304 

Per-Erik Persson KUB-arkitekter peje@kub-arkitekter.se 0707308321 

Elin Orstadius KUB-arkitekter elin@kub-arkitekter.se  

Peter Albinsson ÖBO-projektansvarig Peter.albinsson@ockero.se 031-7645619 

Morgan Islander ÖBO arbetsledare Morgan.islander@ockero.se 031-7645608 

Kenneth Ploghed NCC - projektansvarig kenneth.ploghed@ncc.se 031-7715434 

Tobias Andersson NCC - processledare Tobias.andersson@ncc.se 0702831630 

Torben Ferm Projektledare torben.ferm@ockero.se 031-976305 
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